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1. Основни подаци о органу јавне власти и информатору

Основни подаци о органу јавне власти

Основни подаци

Назив
Основна школа "Бранислав Нушић"

Адреса (улица и број)
Заплањска број 45

Поштански број
11010

Седиште
Заплањска број 45

Матични број (МБ)
07014554

Порески идентификациони број (ПИБ)
100164602

Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака органа
nusicbgs@gmail.com

Интернет страница органа јавне власти
http://www.nusicbg.org

Подаци о радном времену органа јавне власти
8,00 - 18,00

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи

У дворишту школе постоји  рампа за особе са инвалидитетом, у самим зградама школе не постоје 
никакво прилагођавање за особе са инвалидитетом

Приступ информацијама од јавног значаја

Информатор

Датум израде и објављивања првог информатора
01.09.2011.

Лице одређено за унос података у информатор
Име и презиме
Наташа Петровић

Контакт телефон
0648053205

Адреса електронске поште
nusicbgs@gmail.com

Радно место, положај
секретар школе

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја

Име и презиме лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 
значаја односно, ако није одређено то лице, име и контакт руководиоца органа;
Наташа Петровић
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Контакт телефон
0648053205

Адреса електронске поште
nusicbgs@gmail.com

Назад на Садржај
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2. Организациона структура (органиграм)

Oрганизационa структурa у графичком облику (органиграм)

Органиграм

Приказ организационих јединица органа, односи надређености и подређености који међу њима 
постоје
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Систематизација радних места

Линк ка акту

Систематизација радних места
http://www.nusicbg.org

Назад на Садржај
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3. Имена, подаци за контакт и опис функција руководилаца 
организационих јединица

Руководици органа јавне власти

Подаци о руководиоцима

Име и презиме
Стефановић Маријана

Контакт телефон
0648053200

Адреса електронске поште
nusicbg@gmail.com

Назив функције
директор установе

Опис функције
Директора установе именује министар, на период од четири године. Директор је одговоран за 
законитост рада и за успешно обављање делатности установе. 
Директор за свој рад одговара министру и органу управљања. 
Директор: 
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 
установе; 
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 
спољашњег вредновања, остваривање стандарда образовних постигнућа и унапређивање 
квалитета образовно-васпитног рада; 
3) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и 
наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 
предузетничких активности ученика; 
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и 
педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача 
и стручних сарадника; 
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника; 
9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима; 
10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. Закона о основама система 
образовања и васпитања; 
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног 
саветника, као и других инспекцијских органа; 
12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у 
оквиру јединственог информационог система просвете; 
13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге 
законске заступнике, стручне органе и школски одбор о свим питањима од интереса за рад 
установе у целини; 
14) сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања; 
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; 
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика установе и саветом 
родитеља; 
17) подноси извештај школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе; 
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом; 
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 
20) обезбеђује услове за остваривање права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у 
складу са законом; 
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 

Основна школа „Бранислав Нушић“

Информатор о раду Aжуриран 28. децембар 2022. Страна: 8 од 43



22)обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га 
наставник, или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно школског 
одбора, у складу са законом.

Руководилац
Име и презиме
Наташа Петровић

Контакт телефон
0648053205

Адреса електронске поште
nusicbgs@gmail.com

Назив функције
Секретар школе

Опис функције
Правне послове у установи обавља секретар. 
1) стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у 
раду установе;
2) обавља управне послове у установи;
3) израђује опште и појединачне правне акте установе;
4) обавља правне и друге послове за потребе установе;
5) израђује уговоре које закључује установа;
6) правне послове у вези са статусним променама у установи;
7) правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;
8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе;
9) пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;
10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;
11) прати прописе и о томе информише запослене;
12) друге правне послове по налогу директора.

Руководиоци унутрашњих организационих јединица

Подаци о руководиоцима

Руководилац унутрашње организационе јединице

Назад на Садржај
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4. Опис надлежности, овлашћења и обавеза

Подаци о надлежностима, овлашћењима и обавезама

Надлежности, овлашћења и обавезе

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
ШКОЛСКИ ОДБОР :
Орган управљања у школи јесте школски одбор.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника и чине га по по три представника из 
реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника 
на предлог јединице локалне самоуправе. 
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 
организацији и систематизацији послова;
2) доноси школски програм ,развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 
остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно 
наставе у природи;
6) расписује конкурс за избор директора установе;
7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. Закона;
9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе;
9а) образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси одлуку о 
одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране из члана 110-113. 
Закона;
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 
стандарда образовних постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 
образовно-васпитног рада;
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
13) одлучује по жалби на решење директора;
14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у 
установи, без права одлучивања.
Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког 
парламента, без права одлучивања.
За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и 
оснивачу.

Опис обавеза
САВЕТ РОДИТЕЉА:
Школа има савет родитеља.
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У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског 
заступника ученика сваког одељења.
Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.
Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у школски 
одбор;
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
3) учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу установе;
3а) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују уџбеници;
4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и 
годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима 
националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање 
квалитета образовно-васпитног рада;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
7) предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и 
прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 
ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и 
разматра извештај о њиховом остваривању;
11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
12) разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним 
органима установе и ученичком парламенту.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ:
Директор руководи радом установе. 
Директор:
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 
установе;
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 
спољашњег вредновања, остваривање стандарда образовних постигнућа и унапређивање 
квалитета образовно-васпитног рада;
3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и 
наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 
предузетничких активности ученика;
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и 
педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 
сарадника;
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 
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наставника и стручних сарадника;
 9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;
 10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. Закона;
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног 
саветника, као и других инспекцијских органа;
12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у 
оквиру јединственог информационог система просвете;
13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге 
законске заступнике, стручне органе и школски одбор о свим питањима од интереса за рад 
установе у целини;
14) сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања;
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и 
саветом родитеља;
17) подноси извештај школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе;
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом;
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
 20) обезбеђује услове за остваривање права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у 
складу са овим и другим законом;
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
22) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га 
наставник или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно органа 
управљања, у складу са законом. 

Опис обавеза
СTРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Стручни органи основне школе јесу: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за разредну 
наставу, стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој 
школског програма и други стручни активи и тимови.
У школи су организовани следећи тимови:
1) тим за инклузивно образовање;
2) тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
3) тим за самовредновање;
4) тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;
5) тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
6) тим за професионални развој; 
7) тим за професионалну оријентацију.
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о обезбеђивању и унапређивању 
квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање школског програма; старају се о 
остваривању циљева и стандарда образовних постигнућа; развоја компетенција; вреднују 
резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада 
ученика и одраслих; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и 
одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-
васпитног рада.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)
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Опис овлашћења
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА:
Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у раду са 
ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи са њиховим родитељима, односно 
другим законским заступницима и води прописану евиденцију и педагошку документацију. 

Опис обавеза
СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ:
Правне послове у установи обавља секретар. 
1) стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у 
раду установе;
2) обавља управне послове у установи;
3) израђује опште и појединачне правне акте установе;
4) обавља правне и друге послове за потребе установе;
5) израђује уговоре које закључује установа;
6) правне послове у вези са статусним променама у установи;
7) правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;
8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе;
9) пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;
10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;
11) прати прописе и о томе информише запослене;
12) друге правне послове по налогу директора.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
НАСТАВНИЦИ:
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставник. 
Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и 
васпитања и стандарда образовних постигнућа, уважавајући принципе образовања и васпитања, 
предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика и одраслог. 

Опис обавеза
СТРУЧНИ САРАДНИК:
Стручне послове у школи обавља стручни сарадник: психолог, педагог и библиотекар. 
1) унапређивању образовно-васпитног рада у установи;
2) праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у домену физичких, 
интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу развоја и 
добробити детета;
3) пружању стручне подршке васпитачу, наставнику и директору за:
(1) стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих сазнања;
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(2) јачање компетенција и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника;
(3) развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања;
4) развоју инклузивности установе;
5) стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце и 
ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно ученика;
 6) праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање квалитета 
образовно-васпитног рада;
7) остваривању сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим законским 
заступницима и другим запосленима у установи;
8) остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим органима и 
организацијама;
9) координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе и локалних 
савета родитеља;
10) спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са својим описом посла.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ:
Наставничког већа:
1) доноси програм рада и стара се о његовој реализацији;
2) разматра предлог Развојног план школе. Школског програма и Годишњег плана рада школе, и 
извештаје о њиховој реализацији;
3) разматра извештај директора о свом раду и о раду школе;
4) учествује у организацији образовно –васпитног рада;
5) разрађује наставни план;
6) разматра распоред часова наставе;
7) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за 
унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;
8) предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању појединих 
задатака и одељењска старешинства;
9) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања 
породице и школе;
10) доноси програм излета, екскурзије, наставе у природи и доставља га Савету родитеља на 
сагласност;
10) похваљује и награђује ученике у складу са Статутом и доноси одлуку о избору ученика 
генерације у складу са критеријумима прописаним Статутом;
12) одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности;
13) доноси одлуку о избору уџбеника и других наставних средстава;
14) утврђује календар школских такмичења;
15) разматра и вреднује рад одељењских већа, одељењских старешина, стручних већа и актива, 
наставника и стручних сарадника;
16) доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе у складу са Законом
17) именује чланове стручног актива за развој школског програма;
18) предлаже три представника из реда запослених у школски одбор;
19) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда настав ника и стручних 
сарадника;
20) даје мишљење за избор директора; 
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21) предлаже коришћење права на неплаћено одсуство, на захтев запосленог из реда наставног 
особља.
22) разматра извештај директора о стручном усавршавању запослених;
23) разматра извештаје других стручних органа;

Опис обавеза
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ:
1) утрђује план рада и подноси извештаје о његовом остваривању;
2) усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних сарадника;
3) на карају првог и другог полугодишта на предлог предметног наставника утврђује закључну 
оцену из предмета, а на предлог одељењског старешине утврђује закључну оцену из владања;
4) разматра питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад ученика и 
предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата ученика у учењу и владању;
5) сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака;
6) предлаже Наставничком већу програм излета, екскурзија и наставе у природи ученика;
7) планира учествовање ученика на такмичењима;
8) предлаже ученике за доделу похвала и награда и предлаже ученика завршног разреда за 
ученика генерације;
9) изриче васпитно – дисциплинске мере ученику у складу са Законом и општим актом школе;
10) предлаже распоред писмених задатака и писмене провере знања дужих од 15 минута;
11) доноси одлуку о превођењу у наредни разред ученика другог и трећег разреда који на крају 
другог полугодишта има недовољне оцене, осим ако родитељ, односно старатељ изричито захтева 
да ученик понавља разред;
12) анализира успех и владање ученика на крају првог и трећег квартала, првог и 
другог полугодишта;
13) обавља и друге послове по налогу Наставничког већа и директора школе;

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
Одељењски старешина:
1) обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним сарадницима и 
усклађује њихов рад;
2) остварује стални увид у рад и владање ученика у школи;
3) оцењује ученике свог одељења из владања у току полугодишта у складу са Законом и 
Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању;
4) предлаже оцену из владања ученику одељења на крају првог и другог полугодишта;
5) разматра проблеме ученика код савлађивања наставних сарджаја из појединих предмета и 
изналази могућности за побољшање успеха ученика;
6) остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са 
родитељима;
7) сазива родитељске састанке, руководи њима и води записник о истом.
8) прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика 
у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању;
9) прати похађање наставе ученика и правда изостанке;
10) обавештава родитеље о ученицима који не похађају, односно нередовно похађају наставу и 
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обавештава локалну самоуправу о томе у складу са Законом;
11) води школску евиденцију у складу са Законом и Правилником о оцењивању ученика у 
основном образовању и васпитању;
12) попуњава и потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства;
13) руководи радом одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник;
14) упознаје ученике са Правилима понашања у школи, Правилником о правима,обавезама и 
одговорностима ученика, са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање, Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 
васпитању и другим актима школе који се односе на права, обавезе и одговорности ученика;
15) стара се о остваривању ваннаставних активности;
16) обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење;
17) учествује у припреми и организовању екскурзије, излета и наставе у природи , води ученике на 
излете, наставу у природи и екскурзију и стара се о њиховој безбедности и дисциплини за време 
извођења ових активности;
18) изриче васпитну меру – укор одељењског старешине, у складу са Правилником;
19) уписује у ђачку књижицу изречене васпитно-дисциплинске мере ученика у току школске године;
20) спроводи све активности из члана 83. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања, и активности прописане Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање;
21) обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком директора дати 
у надлежност;

Опис обавеза
Стручно веће за разредну наставу :
1) припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и 
јединица ;
2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних 
средстава;
3) усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања;
4) предлаже примену нових метода и начина интерпретација наставних садржаја;
5) прати остваривање Школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну;
6) даје образложени предлог наставничком већу за избор уџбеника и других наставних средстава у 
првом циклусу ;
7) обавља и друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
Стручно веће за област предмета:
1) припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и 
јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета;
2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних 
средстава;
3) усклађује индивидуалне планове рада наставника;
4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;
5) прати остваривање Школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну;
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6) даје образложенне предлоге Наставничком већу за избор уџбеника и других наставних 
средстава, у складу са Законом о уџбеницима и другим наставним средствима;
7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду 
стављени у надлежност. 

Опис обавеза
Стручни актив за развој школског програма:
1) доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
2) израђује предлог Школског програма;
3) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом;
 4) прати реализацију Школског програма;
5) прати иновације у образовно-васпитном раду и стара се о реализацији циљева и стандарда 
постигнућа;
6) прати напредовање ученика и вреднује резултате рада ученика, наставника и сарадника;
7) предлаже изборни програм;
8) предлаже методичку концепцију рада;
9) учествује у укључивању локалне заједнице у планирање и реализацију садржаја;
10) обавља и друге послове у складу са законом и другим важећим прописима.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
Стручни актив за развојно планирање :
1) доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
2) израђује предлог Развојног плана школе и доставља га Школском одбору на усвајање;
3) израђује пројекте који су у вези са Развојним планом школе;
4) прати реализацију Развојног плана школе;
5) обавља и друге послове у складу са законом и другим важећим прописима.

Опис обавеза
Педагошки колегијум:
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из члана 
126. став 4.тачка 1) до 3) и тачка од 5) до 7). Закона о основама система образовања и васпитањ, 
односно :
1) планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности 
установе;
2) старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 
унапређивању образовно-васпитног рада;
3) старања о остваривању Развојног плана школе;
4) организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-
васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање 
рада наставника и стручних сарадника;
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5) планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање 
звања наставника и стручних сарадника;
6)сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.
7) доноси ИОП-е за ученике и одлучује о даљем спровођењу ИОП-а.
8) одређује лице које ће пратити реализацију стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника. 

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
Тим за инклузивно образовање:
 Задаци Тима утврђени су осим Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни рад, његову 
примену и вредновање.

Опис обавеза
Тим за професионалну оријентацију :
1) помаже ученицима у избору средње школе и занимања,
2) креира акциони план и модел имплементације програма професионалне оријентације,
3) пружа подршку и мотивише актере за реализацију модула професионалне оријентације 
(самоспознаја;информисање о занимањима и каријери; упознавање са путевима 
образовања;реални сусрети са светом рада, доношење одлуке о избору школе и занимања),
4) информише све актере о пројектним активностима и постигнућима, гради мрежу партнера у 
локалној заједници,
5) промовише примере добре праксе и постигнућа Школе у пројекту.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
1) припрема програм заштите;
2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности 
тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, 
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злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и 
доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и 
занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће 
предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради 
свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручна тела и органе управљања.

Опис обавеза
Тим за самовредновање:
Задаци Тима за самовредновање прописани су Правилником о вредновању квалитета рада 
установа.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа :
1. је задужен за реализацију активности дефинисаних Правилником о сталном стручном 
усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника;
2.  прати нова достигнућа у струци коришћењем стручне литературе;
3. бави се увођењем савремених облика и метода образовно-васпитног рада, узроцима изостајања 
ученика са наставе;
4.  прати планирање и реализацију огледних/угледних часова, посета часовима теоријске и 
практичне наставе;
5.  пружа помоћ наставницима –приправницима при увођењу у посао наставника;
6. прати планирање и организацију активности стручног усавршавања у установи, у сарадњи са 
другим тимовима и стручним већима планира и организује семинаре;
7. води електронску евиденцију стручног усавршавања запослених;
8. прати законску регулативу;
9. вреднује активности стручног усавршавања у установи;
10. обавља и друге послове везане за професионални развој запослених у школи.

Опис обавеза
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе
Стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе;
-прати остваривање школског програма;
-стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа,;
-развоја компетенција;
-вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
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утврђује резултате ученика.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Прописи којим су надлежности , овлашћења или обавезе утврђени су:
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту Закон.
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Опис овлашћења
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1.остваривање циљева оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 
компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 
релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.

Обавезе које проистичу по неком другом основу

Обавезе органа јавне власти које не проистичу из прописа, већ по неком другом основу
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5. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Сажет опис поступања органа јавне власти

Поступања по обавезама односно актима

Поступање
Акт из ког произлази обавеза органа јавне власти
Закон о основама система образовања и васптања васпитања (,,Службени гласник Републике 
Србије'', број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019 , 6/2020 и 129/2021) у даљем тексту: Закон

Сажет опис поступања
Сажет опис поступања
Школа редовно :
1. води прописану евиденцију у штампаном и електронском облику и издаје јавне исправе (издате 
ђачке књижице, преводнице, сведочанства и др.)
2.усклађује акте школе са изменама и допунама Закона;
3.организује поправне / разредне испите за ученике и завршни испит
4.води васпитно - дисциплински поступци против ученика;
5.врши пријем у радни однос у складу са одредбама Закона и доношењем решења о избору 
кандидата ;
6.пријављује наставника/приправника за испит за лиценцу;
7.врши је избор уџбеника;
8.води се евиденција у оквиру Јединственог информационог система просвете уношењем података 
о запосленима , ученицима, одељењима и др.
9.Одржава седнице Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког већа и других стручних 
органа школе.
Школа редовно испуњава и друге обавезе прописане Законом и Статутом школе.

Конкретни примери о поступању
НАПОМЕНА: Издавање сведочанства о последњем завршеном разреду

Статистички и други подаци
Статистички и други подаци о извршењу обавеза у претходној години и планиране обавезе у 
текућој години су видљиви на линку www.osservo.edu.rs

План рада

План рада, извештај о раду или други документ сродне природе
http://www.nusicbg.org

Линк ка месту са кога се документи могу преузети
http://www.nusicbg.org
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6. Прописи које орган јавне власти примењује у свом раду и прописи за 
чије доношење је надлежан

Прописи

Прописи којим је утврђена надлежност

Пропис којим је утврђена надлежност органа јавне власти, односно послова које обавља
Назив прописа
1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др.закони , 6/2020 и 129/2021) -у даљем тексту: Закон 
2) Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, број 55/2013 , 101/2017, 
27/2018-др.закон , 10/2019 и 129/2021)

Линк
http://eknjiga.rs/prikazi/dokument/12492 http://eknjiga.rs/prikazi/dokument/5800

Други прописи које орган јавне власти примењује у свом раду

Списак других прописа које орган јавне власти примењује у свом раду
-Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење)
-Закон о буџетском систему (”Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 
62/2013 63/2013 – испр.,108/2013,142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)
- Законом о платама у државним органима и јавним службама (,,Службени гласник РС'', 
34/01,62/06,63/06 , 116/08-др.закони, 92/2011, 99/2011-и др.закон, 10/2013 , 55/2013 и 
99/2014,21/2016, 113/2017 и 95/2018),
 -Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (”Сл. гласник РС“ бр. 
87/18)
-Закон о заштити од пожара (”Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)
-Закон о безбедности и здрављу на раду (”Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017-др.закон)
 -Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (”Сл. гласник РС“ бр. 30/10)
-Закон о раду (”Сл. гласник РС“ бр. 25/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 – аутентично тумачење)
-Закон о спречавању злостављања на раду (”Сл. гласник РС“, бр. 36/10)
-Закон о пензијском и инвалидском осигурању (”Сл. гласник РС” бр. 34/03, 64/04 – одлука УС, 84/04 
– др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 одлука УС, 5/09, 107/09, 101/2010, 93/2012,62/2013, 
108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС, 86/19 и 62/21)
-Закон о спречавању корупције (”Сл. гласник РС” бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 94/2021 и 14/2022)
-Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (”Сл. гласник РС“ бр. 21/20 и 32/21).
 Закона о архивској грађи и архивској делстности ("Службени гласник РС" број 6-31/2020 )
-Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС, број 91/2019
-Посебни  колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика 
(,,Службени Гласник РС'', број 21/2015 и 92/2020)
-Уредбa о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (,,Службени 
гласник РС'', број 44/2001, 15/2002 , 30/2002, 32/2002 , 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 
130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 
58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/07,60/07,91/07,106/07,7/08,9/08,24/08,26/08 31/08,44/08, 
54/08, 108/08, 113/08, 79/09 , 25/2010 , 91/2010, 20/2011, 65/2011 , 100/2011, 11/2012, 124/2012 , 
8/2013, 4/2014 , 58/2014 и 113/2017 , 95/2018-др закони и 86/2020-др.закони 157/2020-др.закон и 
19/2021 , 48/2021 и 123/2021)
-Закон о безбедности хране (,,Службени Гласник РС'', број 41/2009 и 17/2019)
-Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 
22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022)
-Правилнико сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника("Сл. гласник РС", бр. 109/2021)
-Правилник о стандардима квалитета рада установе("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 
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14/2018)
-Закон о уџбеницима (”Сл. гласник РС“, бр. 27/2018)
-Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 
запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 22/2016)
- Правилник о поступању установе у случаjу сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и 
вређања угледа, части или достоjанства личности (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2018) 
-. Уредбе о буџетском рачуноводству (,,Службени гласник РС'' , број 125/03, 12/06 и 27/2020 ), 
-Правилникa о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 
средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. 
гласник РС", бр. 33/2015 и 101/2018)
-Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања (,,Службени гласник РС'', 
број:95/2018 и 91/2019)
-Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 73/2016, 45/2018, 106/2020 и 115/2020)
или
 
Школа примењује и друге прописе, осим наведених. 

Прописи које је орган јавне власти сам донео

Прописи које је орган јавне власти сам донео
-Правилник о организацији и ситематизацији послова;
-Правилник о раду;
-Правилник о безбедности и здрављу на раду;
-Правила заштите од пожара,
-Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених;
-Правила понашања;
-Правилник о мерама , начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи 
и свих активности које организује школа;
-Правилник о правима,обавезама и одговорностима ученика;
-Пословник о раду Школског одбора;
-Пословник о раду Савета родитеља;
-Пословник о раду Ученичког парламента;
-Акт о процени ризика;
-Правилник о јавним набавкама
-Правилник о канцеларијском и архивском пословању 
-Статут школе
 По потреби школа доноси и друге опште акте у складу са Законом и подзаконским актима;  
Линк : интернет страница школе
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7. Стратегије, програми, планови и извештаји које је донео орган јавне 
власти или су у поступку припреме

Стратегије програми планови извештаји

Списак

Назив стратегија, програма, планова и извештаја које је, у оквиру своје надлежности, орган јавне 
власти донео
Линк : Интернет страница школе
www.nusicbg.org

Стратегије програми планови извештаји у припреми

Списак

Назив прописа, стратегија, програма, планова и извештаја из делокруга органа јавне власти, а који 
су у поступку припреме
Линк : Интернет страница школе

www.nusicbg.org
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8. Подаци колегијалних органа о одржаним седницама и начину 
доношења одлука

Орган јавне власти не припада групи колегијалних органа
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9. Услуге које орган јавне власти пружа заинтересованим лицима као и 
поступак ради пружања услуга

Списак услуга

Услуге које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима

Подаци о услугама које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима
Назив услуге
Школа је јавна установа које обавља делатност основног образовања и васпитања

Опис пружања услуге
-Установа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање права детета и 
ученика, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 7. и 
8. Закона;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову 
афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;
6) информације о правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном 
процесу уколико права из става 2. тач. 1)-9) овог члана нису остварена;
11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;
12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом;
13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе писмену 
пријаву директору установе у случају повреде права или непримереног понашања запослених 
према детету и ученику, у складу са општим актом установе, у року од осам дана од дана сазнања о 
повреди права.
Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе 
писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика.
 Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем, односно 
другим законским заступником детета и ученика, као и запосленим одлучи и предузме 
одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве. 
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10. Преглед података о пруженим услугама

Подаци о пруженим услугама у претходној и текућој години

Статистички преглед

Број тражења одређене услуге, број случајева када је услуга пружена (посебно у року и после истека рока)
Назив услуге  Претходне године Текуће године Пружено у року Пружено по истеку

Додатни подаци о пруженим услугама

Предузете мере

Праћење тока поступка
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11. Подаци о извршеним инспекцијама и ревизијама пословања 
органа јавне власти

Извршене инспекције

Подаци о извршеним инспекцијама пословања у претходној и текућој години

Инспекција
Година (текућа, претходна)
Инспекције за 2021/22 школску годину а у 2022/2023 није било инспекцијских надзора до  дана 
објављивања Информатора о раду

Врста инспекцијског надзора
Редован инспекцијски надзор  у фебруару 2021 године

Основ за покретање
Закон о просветној инспекцији ( "Сл.гл. РС", бр.27/18)
Закон о инспекцијском надзору ( "Сл.гл. РС", бр.36/15,44/18-др.закон и 95/18  )

Резултат извршеног надзора

Провером чињеничног стања из Контролне листе и увидом у одговарајућу документацију 
надзираног субјекта утврђено је да је Школа у незнатном степену ризика остваривши 100% од 
укупног броја бодова

Инспекција
Година (текућа, претходна)
19.11.2021. године

Врста инспекцијског надзора
комунална инспекција

Основ за покретање

Закон о инспекцијском надзору

Резултат извршеног надзора
Поступање по мерама комуналног инспектора

Инспекција
Година (текућа, претходна)
26.11.2021.

Врста инспекцијског надзора
ванредни инспекцијски надзор

Основ за покретање
Закон о просветној инспекцији и Закон о инспекцијском надзору

Резултат извршеног надзора
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Изјава директора школе, није било мера

Инспекција
Година (текућа, претходна)
10.12.2021.

Врста инспекцијског надзора
Ванредан инспекцијски надзор

Основ за покретање

Закон о просветној инспекцији и Закон о инспекцијском надзору

Резултат извршеног надзора
Мере за отклањање незаконитости 

Инспекција
Година (текућа, претходна)
10.06.2022. ИНСПЕКЦИЈА РАДА

Врста инспекцијског надзора
Редован инспекцијски надзор

Основ за покретање
Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку и Закон о раду

Резултат извршеног надзора
У школи је у току надзора утврђен незнатан ризик и имплементација правних прописа је 97%

Инспекција
Година (текућа, претходна)
17.06.2022. Просветна инспекција

Врста инспекцијског надзора
Ванредан инспекцијски надзор

Основ за покретање
Закон о просветној инспекцији и Закон о инспекцијском надзору

Резултат извршеног надзора

Испуњеност услова за формирање друге групе продуженог боравка

Инспекција
Година (текућа, претходна)
02.08.2022.

Основна школа „Бранислав Нушић“
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Врста инспекцијског надзора
Ванредан инспекцијски надзор

Основ за покретање
Закон о просветној инспекцији и Закон о инспекцијском надзору

Резултат извршеног надзора

Испуњеност услова за организовање још једне групе продуженог боравка за ученике првог разреда 
за школску 2022/23. годину

Извршене ревизије

Подаци о извршеним ревизијама пословања у претходној и текућој години

Ревизија
Година
Није било ревизија ни у претходној ни у текућој школској години

Назад на Садржај
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12. Подаци о средствима рада и објектима које орган поседује, 
односно користи

Непокретност
Катастарска парцела број 6837/2 КО Вождовац, уписана у Лист непокретности број 4179, као зграда 
број 1
И Катастарска парцела број 6837/2 КО Вождовац, уписана у Лист непокретности број 4179, као 
зграда број 1

Непокретности

Подаци о непокретностима

Непокретност
Опис непокретности
Опис непокретности
Две зграде школе: „велика зграда“ – Заплањска број 45 и „мала зграда“ – Заплањска  број 28

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Корисник ОШ“Бранислав Нушић“

Основ коришћења
Уговор о давању на коришћење непокретности број 675 од 16.11.2016.године и то на период од 20 
година

Покретности

Покретности веће вредности

Списак покретности веће вредности
ОШ "Бранислав Нушић " нема покретности веће вредности

Назад на Садржај
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13. Опис правила у вези са јавношћу рада

Прописи којима се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти

Прописи

Пропис којим се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти, као и 
искључење и ограничавање јавности рада тог органа.
Назив прописа
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Година доношења
,,СЛ.ГЛАСНИК РС бр 105/21

Место објављивања
Службени гласник

Линк ка месту где се текст документа може преузети
http://www.eknjiga.rs

Јавност рада

Подаци о јавности рада

Име и презиме лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима
Стефановић Маријана  - директор школе

Контакт телефон
0648053200

Адреса електронске поште
nusicbg@gmail.com

Назад на Садржај
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14. Врсте информација у поседу, укључујући садржај база података и 
регистара којима рукује орган јавне власти

Врсте информација у поседу

Списак информација

Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом органа и које се налазе у његовом 
поседу

Описни назив 
информације

Врста информације Омогућени приступ Напомена

Базе података и регистри

Списак база и успостављених регистра

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику e-uprava, crosso, JISP, 
CRF

Основ успостављања
Успоставља их Република Србија 

Назад на Садржај
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15. Чување носача информација

Врсте носача информација које орган јавне власти поседује

Носачи информација

Носач информација
Врста носача информација
ОШ“Бранислав Нушић“, Заплањска број 45 у Београду

Начин чувања
Документација се чува уз примену одговарајућих мера заштите и правила о канцеларијском 
пословању. Персонална досијеа запослених чувају под кључем у металној противпожарној каси од 
неовлашћеног физичког приступа

Место чувања
Папирна документација која се односи на предмете у раду чува се код секретара ,дипломираног 
економисте за финансијско рачуноводствене послове и референта задужених за те предмете. 
Завршени предмети чувају се у архиви школе у ул.Заплањска бр.45 , у Београду, до истека рока 
чувања .

Назад на Садржај
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16. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

Информације од јавног значаја

Списак најчешће тражених информација

Информације које су тражене више пута
Информације од јавног значаја
Списак најчешће тражених информација
Информације које су тражене више пута
Тражене информације:Најчешће тражене информације су у вези јавних набавки и финансијског 
плана

Проактивно објављивање

Одговори на често постављана или очекивана питања
ОШ"Бранислав Нушић" не објављује одговоре на често постављана питања

Судска пракса, службена мишљењима и објашњењима о примени прописа
Нема линкова

Инфо-сервис
Нема података

Назад на Садржај
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17. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од 
јавног значаја

Начин подношења захтева

Видови подношења захтева и контакт подаци

Видови подношења захтева који се могу користити
Захтев се може поднети путем поште, непосредно у школи или путем електронске поште.

Поштанска адреса
11010 Београд

Број факса
011-3974-835

Адреса за пријем електронске поште
nusicbg@gmail.com

Тачно место
Београд ,Вождовац , Заплањска бр. 45

Назад на Садржај
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18. Финансијски подаци

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у текућој години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у претходној години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

Други подаци о буџету

Информације о приступу документима

Финансијски план
https://fis.mpn.gov.rs/budgetplan/edit/2249

Остварени приходи и расходи у току године
https://zr.trezor.gov.rs/report/GFI-2021-00536-1/forms/forms?perPage=225&page=1&formld=139398&hideEmptyCodes=false&hierarchyView=false

Основна школа „Бранислав Нушић“
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19. Подаци о јавним набавкама

План и реализација јавних набавки за текућу годину

План јавних набавки

План јавних набавки за текућу годину и његове евентуалне измене и допуне током године
Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

Услуге Екскурзије 
ученика од 
5-8 разреда у 
школској 
2022/23 
години

1.500.000,00 отворени 
поступак

трећи 
квартал 
2022.године

63516000

Верзија плана
План јавних набавки за 2022 годину

Датум усвајања
12.09.2022.

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години и закљученим уговорима о јавним набавкама добара, услуга, радова и 
непокретности са вредностима закључених уговора, датумом закључења и роком трајања

Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум
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20. Подаци о државној помоћи

Орган јавне власти не додељује државну помоћ

Назад на Садржај
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21. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

Плате, зараде и друга примања

Подаци о висини плата

Подаци о висини плате органа руковођења, односно управљања и руководилаца организационих 
јединица, појединачно, без додатака и одбитака

Функција/Радно место Име и презиме Плата без додатака и 
одбитака

Директор Маријана Стефановић 90.809,29-нето,126.789,29-
бруто

Укупан износ исплаћених плата

Подаци о укупном (збирном) износу исплаћених плата, односно зарада и других примања 
руководилаца и запослених, по категоријама

Категорија/Конто Укупан износ

411111 6.513.445,91

412111 716.479,04

412211 335.442,43

Напомена

У укупан износ исплаћених плата обухваћена је и зарада директора -послодавца за септембар 
2022. године.

Назад на Садржај

Назад на Садржај
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